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 Temat: Moi rodzice.

W tym tygodniu będziemy celebrować święto Mamy i Taty.  W przedszkolu mielibyśmy okazję
wykonać dla nich niespodzianki, ale wyjątkowo będziemy je przygotowywać z rodzicami. Może
rodzice przymkną jedno oczko, kiedy będą Wam pomagać.

Dzisiaj zajmiemy się kształtowaniem umiejętności dostrzegania roli taty i mamy w życiu dziecka;
swobodnym  posługiwaniem  się  pojęciami  jakościowymi  w  rozmowie  -  dostrzeganiem
przeciwieństw.

1. „Taniec Mai” Spróbuj zatańczyć z Mają - kliknij na obrazek

2. Przeciwieństwa -  Przy dowolnej muzyce dzieci poruszają się :szybko  i przeciwnie wolno; do
przodu i przeciwnie do tylu; głośno i przeciwnie cicho itp.; Rodzic na przykładzie obrazków np. gry
memory pokazuje  takie  same obrazki.  Dziecko w krótkiej  zabawie dobiera takie  same obrazki.
Następnie Rodzic zadaje pytanie: Co to jest przeciwieństwo? Dzieci odpowiadają i rozmawiają na
temat swoich doświadczeń. Rodzic pokazuje obrazki poniżej, dziecko wybiera parę przeciwieństw
i podaje nazwy obrazków.

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8


3.  Moi  rodzice  –  Dzieci  wypowiadają  się  na  temat  roli  rodziców,  doskonalenie  umiejętności
poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym. Dzieci próbują na arkuszu papieru
narysować postacie rodziców. Następnie naklejają prezentowane wyrazy do globalnego czytania
mama i tata w odpowiednim miejscu.
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4. „Kredki siostrzyczki” Dorota Gellner
My jesteśmy kredki siostrzyczki.
Kolorowe mamy spódniczki,
Kolorowe sny i marzenia.
Gdy nas ktoś do ręki bierze,
To biegamy po papierze!
Rysujemy, co się da: 
Kurki, chmurki, kota, psa….
Gdy jesteśmy w złym humorze,
to się wszystko zdarzyć może!
Czarne słońce…
Śnieg zielony…
I dom krzywy z każdej strony!
Co to znowu za humory-
pomyliłyście kolory!
Ajajaj! Ajajaj!
Co za krzyki, co za płacze.
Ja wam wszystko wytłumaczę.
Żółta rysować ma słońce!
Zielona liść na gałązce!
Czarna -  czarne gawrony!
Czerwona – maki przed domem
No i proszę! Jest obrazek!
Więc zatańczmy wszyscy razem! 



Rodzic zadaje pytania do treści wiersza: Czym były siostrzyczki?; Co lubiły robić?; Czy zawsze im 
sprawnie wszystko wychodziło? Z jakiego powodu mogły mieć zły humor?

5. Praca z kartą pracy dostrzeganie przeciwieństw(różnych kształtów), doskonalenie koordynacji 
wzrokowo- ruchowej. Dzieci łączą tylko koraliki okrągłe i przeliczają je.



6 „Kwiat z dłoni” – przeliczanie w zakresie 1-5, rozwijanie ekspresji poprzez nadawanie nowego
znaczenia przedmiotom. 

Dzieci  z  pomocą  rodziców odrysowują  dłonie  i  wycinają z  papieru.  Potrzebujemy również
papierowe kwiaty, listki, kokardkę oraz klej.

Dzieci  przeliczają  swoje  palce  u jednej  i  u  drugiej  dłoni,  przeliczają  palce  papierowych dłoni.
Naklejają na karton, na każdym palcu naklejają kwiat. Rodzic zadaje pytanie: Z ilu kwiatów masz
bukiet? Dzieci ozdabiają kwiaty listkami i kokardką.


